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 چکیده

 یواقع کتاب نیا در شده ذکر مشاغل صاحبان و مشاغل هیکل

 در خودشان نام با کنند یم تیفعال که یکسان تیاکثر. هستند

 از یبرخ که لیدل نیا به حال، نیا با. است شده داده نشان شهرها

 از گر،ید لیدال به و است، برخوردار یکمتر تملق از ما یها نمونه

 ها مکان مورد چند در ای و  ها نام ما ،یخصوص میحر جمله

 عنوان به ییها شغل موارد، یبعض در. میا داده رییتغ را ومشاغل

 اریبس آنها یابیبازار یها دهیا - شوند یم غیتبل کتاب در نمونه

 موارد، شتریب در. میا گنجانده را آنها حال هر به که هستند خوب

  دیبدان دیبا ، شود یم استفاده غاتیتبل نمونه عنوان به مشاغل اگر

 .است آنها یابیبازار بیترک از یکوچک بخش نیا که

 هاي کليديواژه

 یرسبر یسال ، پسیلیف کلیما ،غاتیتبل بدون یابیازارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

All the jobs and business owners mentioned in 

this book are real. The majority of those who 

work are indicated by their names in the cities. 

However, because some of our examples are less 

flattering, and for other reasons, including 

privacy, we have changed names or, in a few 

cases, places and jobs. In some cases, jobs are 

advertised in the book as an example - their 

marketing ideas are so good that we have 

included them anyway. In most cases, if 

businesses are used as an example of advertising, 

you should know that this is a small part of their 

marketing mix. 
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 یرسبر یسال و پسیلیف کلیما غاتیتبل بدون یابیازارب محمدرضا خلجی:

 

 مقدمه

 به را آن که دیدار اعتماد آن به آنقدر شما و هستند یعال واقعاً شما نظر از که یکوچک مشاغل از یستیل و دیندازیب ینگاه خود اجتماع به

 ای ها گلخانه ها، یکش لوله ها، رستوران سمت به شما ذهن اگر .دیکن هییته د،یکن هیتوص خود شاوندانیخو یحت و سیرئ دوستان،

 در کهیمحل مشاغل به مربوط یها یآگه همه مورد در اکنون.دیدار یخوب و کوتاه ستیل شما که گفت شودیم شود، لیمتما ها یدامپزشک

 که ییغذا مواد دیرس پشت که ییها غیتبل د،یشنویم ویراد از که یغاتیتبل اندازند، یم تان خانه در یجلو که یغاتیتبل شود،یم مطرح روزنامه

 از شتریب یلیخ کنمینم فکر دارند؟ قرار شما ستیل در مشاغل نیا از تعداد چه. دیکن فکر لیقب نیازا گرید مورد ها ده به ای  دینیبیم دیدیخر

 ای —دیخر قصد هرگز شما که شودیم یمشاغل  شامل یمحل مشاغل نیب در غاتیتبل نیشتریب بندم یم شرط واقع، در . باشد احتمال حد

 که دیا گرفته ادی را یسخت راه شما من، مانند اگر.ندارد یتیاهم دیا داشته%01 فیتخف شنهادیپ چقدر که نیا. دیندار را آن از  - مجدد دیخر

 کی دیتوان یم چگونه د،یدار ازین یزیچ به یوقت است، متوسط یسخت به دهند یم باد بر را خود فضائل بلند یصدا با که مشاغل از یاریبس

 اتیاضیر یبرا یمعلم چه مشاغلتان، یبرا یحسابدار چه د،یباش داشته ازین خود خانه به چه مطمئناً، بایتقر د؟یکن دایپ باال تیفیک با تجارت

 یهنگام.دیدان یم اعتماد قابل و دانش شما دیخواه یم هیتوص یکس از شما خانه، از خارج در شب شنبه کی یبرا را خود رستوران ای کودک

 امیپ سرعت به شما دیگویم غاتیتبل که ستین یزیچ آن ندیگویم تجارت کی راجب مردم که آنچه که دیکرد درک را ساده قتیحق نیا که

 انیمشتر است العاده فوق یعمل نیچن یاجرا تجارت، در تیموفق راه نیبهتر: تر ساده انیب به. دیکن دیخواه درک را کتاب نیا درخشش و

 پول همان که است بهتر یلیخ غات،یتبل در هنگفت نهیهز صرف یبجا. شد خواهند حفظ شما خدمات و کاالها مورد در شما یراض و وفادار

 شدن زده جانیه باعث و دیآ یم دست به صادقانه امیپ نیا از که است یقدرت نیا. دیکن یمشتر تیرضا جلب و خود شغل بهبود صرف را

 کوچک مشاغل نهیزم در سندگانینو نیب در یرسبر و پسیلیف منحصرا.شد شیپ سال ده در غاتیتبل بدون یابیبازار کتاب انتشار  از من

 به که است نیا سودآور تجارت عملکرد یاصل دیکل. کردندیم انیب را ام آموخته Nolo انتشارات انگذاریبن عنوان به من که ییزهایچ همان

 دیکن یم جادیا را باال تیفیک با محصوالت و خدمات تنها نه که معناست بدان نیا. دیبگذار احترام آن انجام نحوه و دیده یم انجام آنچه

 غاتیتبل بدون یابیبازار از دیجد نسخه نیا انتشار ت،یموفق سالها از پس.دیهست احترام قابل خود انیمشتر و همکاران یبرا دیکنیم ثابت بلکه

 عنوان به. است کرده رییتغ دوره نیا در کوچک مشاغل یابیبازار مورد در موارد از یاریبس بله،. شودیم محسوب دوباره یافتخار نوولو یبرا

 و کرد اشاره میکن یم استفاده یبرا لیمیا و فکس از یمشتر به شدن تر کیتزد یبرا معموال ما از یاریبس امروزه که نیا به توانیم مثال،

 کی. اند نکرده رییتغ هنوز زهایچ یبعض اما .میکن نگاه یابیبازار یبرا یضرور لهیوس کی چشم به نترنتیا به که میا گرفته ادی ما از یبعض

 اساس و هیپا نیبهتر هنوز دارند تیرضا آن از که یانیمشتر از یشخص یها هیتوص و ، است ندیخوشا بازار یبرا معتبر و خوب تجارت

 شده روز به نانیکارآفر از یدیجد نسل ارائه یبرا غاتیتبل بدون یابیبازار. شودیم محسوب تجارت آن یبرا مثبت ازیامت کی و است تیموفق

 فقط نیا اما. ستین غاتیتبل اساس بر صرفا و شده یزیر برنامه نهیهز کم و موفق یابیبازار کی توسعه یبرا یفلسف یاساس یها هیپا. است

 ییراهنما جمله از مؤثر، اریبس یابیبازار برنامه کی هیته یچگونگ مورد در خاص شنهاداتیپ  از پر. ستین تجارت فلسفه مورد در کتاب کی

 از یاریبس و یمشتر به مراجعه آزاد، تجارت یها وهیش ، یدسترس ، کنندگان نیتأم و کارمندان روابط ،یگذار متیق ،یتجار ظاهر مورد در

 .است گرید موضوعات
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 دسترس در سرعت و یراحت به  آن تیفیک عدم ای شرکت کی تیفیک رینظ یاطالعات و شودیم شتریب روز به روز کنندگان مصرف اطالعات

 و است زیانگ شگفت تجارت کی جادیا در یگذار هیسرما و یکوش سخت ،یزیر برنامه دهد،یم ارزش شما کار به که یکردیرو تنها. است

 .ردیبگ صورت انیمشتر توسط غاتیتبل دیده اجازه نکهیا

  ،یبرکل وارنر رالف 

  یابی بازار در انتخاب نیآخر: غاتیتبل: 1 فصل ایفرنیکال

 یم استفاده استفاده  خودرو دالالن و فروشان جواهرات توسط فقط کلمات نیا. دینکن استفاده صادقانه ای منصفانه کلمات از خود غیتبل در

 ریتصو جادیا باشند داشته یآگاه آن مورد در تا دهدیم را اجازه نیا مردم به و است کی درجه تجارت کی اداره یمعنا به یابیبازار.شود

 آن چگونه و دیده یم انجام شما که است یکار از یبازتاب واقع در نیا باشد شده ثبت.  a P.Rشرکت کی توسط که ستین یزیچ یتجار

 نیا تیواقع  شودیم یتداع شما ذهن در دیکنیم فکر کلمه نیا به یوقت که است یزیچ همان هوشمندانه غیتبل کی .دیرسانیم سرانجام به را

 یبرا یابیبازار کارشناسان ینوع به ما. میدار یابیبازار مورد در یکامل بایتقر اطالعات و غاتیتبل مورد در یکم اطالعات ما اکثر که است

 غیتبل به خود تیموفق یبرا شرکت تعداد چه که نیا دانستن دیشا. میشناس یم را آن یگرید کس هر از بهتر ما رایز میهست خود مشاغل

 غاتیتبل بدون و تیموفق با کا،یآمر متحده االتیا در سودآور کوچک مشاغل سوم دو از شیب. باشد زیانگ شگفت  شما یبرا ندارند یازین

 حدود تعداد، نیا از. دارد وجود متحده االتیا در یرکشاورزیغ مشاغل ونیلیم 00 حدود: است آمده دست به چگونه آمار نیا.کنند یم تیفعال

 معادن استخراج و نقل و حمل ساخت، فروش، عمده بخش در گرید معامله ونیلیم دو. دارند مشارکت ساز و ساخت در نفر ونیلیم دو

 خود اعتبار و یمشتر خود اطالعات به آنها، درعوض. کنندینم جذب یمشتر غاتیتبل با( کل از ٪68) آنها از کی چیه بایتقر. ردیگیم صورت

 یم اداره نفر کی توسط که هستند ییها شغل ٪91 ، شغل ونیلیم هفت مانده یباق از. هستند یمتک ها یندگینما ای فروشندگان نیب در

 ینترنتیا مشاور ای پزشک ل،یوک کی خواه نفره، کی مشاغل د؛یمف غاتیتبل است دشوار هستند کارفرما خودشان که یافراد کردن دایپ. شوند

. دانند یم دیمف ٪07 از کمتر با را غاتیتبل یحت که  است یمشاغل  درصد یالباق.است یمتک یشخص یها هیتوص به منحصراً باًیتقر ، باشد

 غاتیتبل: دارد وجود است، نامناسب کوچک تجارت کی یبرا غاتیتبل نکهیا یبرا یاصل لیدل چهار.ندارند ازین هم آن به میکن یم فکر آنها ما

 یلیتما شوندیم جذب غاتیتبل قیطر از که یانیمشتر معموالً .کند یم جادیا زین یا هیحاش یمال بازده یحت و. ستین صرفه به مقرون صرفاً

 در و باشد ریپذ بیآس کننده مصرف  قهیسل در رییتغ برابر در تجارت کی تا شود یم باعث غاتیتبل به یوابستگ . ندارند دوباره دیخر به

 دهید کنندگان غیتبل توسط ندهیفزا طور به ، است بندهیفر غاتیتبل از یتوجه قابل درصد که آنجا از .خورد یم شکست ادیز احتمال به جهینت

 مشکوک غالباً یادیز غاتیتبل که یمشاغل. دانندیم دروغگو و بکاریفر را کنندگان غیتبل( ناخودآگاه هم و آگاهانه هم) مردم عموم شود یم

 .میکن نگاه لیدال نیا به یشتریب اتیجزئ با دییایب حال. هستند تیفیک یب خدمات و کاالها ارائه به

  دهد؟ یم انجام را کار نیا چگونه و دهد یم انجام یکار چه غاتیتبل ست؟یچ غاتیتبل فهیوظ

 که کارکنان و مدیران آسودگی از نظر صرفه اند، داشته یدرست انتخاب ابندیدر توانندیم نانیاطم با که دارانیخر یراحت از نظر صرف
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 عنوان به غاتیتبل شتریب کننده،مصرف ینیب شیپ رقابلیغ مدت کوتاه شیافزا از گذشته و اند داده انجام یدرست و مهم کار خودشان،

 شبه کی ها نهیهز شتریب و ، غاتیتبل دیببر نیب از کنند یم افتیدر ها شرکت که را یاتیمال یکسرها میبخواه اگر. شود ینم انجام غاتیتبل

 نیب رابطه بر نیمع اندازه کی دیتوان ینم شما که است نیا ساده تیواقع اما پرداخت، غاتیتبل تیاهم اثبات به توانیم اگرچه". روندیم نیازب

 یفضا کهیدرحال دهد شیافزا را خود فروش نهیهز تواندیم زانیم چه با شما یندگینما غاتیتبل. دیده قرار فروش شیافزا و غاتیتبل شیافزا

 ". است محدود اند کرده یداریخر آنها که یا رسانه

 (1991 ، ایکلمب دانشگاه انتشارات) Adcult USA ، چلیتوئ یب مزیج

 غاتیتبل یاثربخش اسطوره

 رد؛یبگ اندازه را خود کار و کسب در غاتیتبل یایمزا دیتوان یم شما اگر: است ساده  باًیتقر ، غاتیتبل طرفداران توسط شده مطرح استدالل 

 ای ستندین خوب یکاف اندازه به شما یها یریگ اندازه ای پس ، دیکن یریگ اندازه دیتوان ینم اگر. است بوده گذار اثر شما یبرا غاتیتبل پس

  دیهست ثروتمند که نیا تجسم با .شود یم مطرح طرح نیا طرفداران توسط که است یاستدالل همان نیا .دیدار اجیاحت یشتریب غاتیتبل به

 ٪01 حداقل دیبا احتماالً و) دیهست ستمیس ونیمد را نهایا همه شما د،یشو ثروتمند بالفاصله اگر. دیشویم ثروتمند آدم کی به لیتبد را خود

  ادی ب را ما مسئله نیا. است اشتباه شما یساز ریتصو در یزیچ د،یهست ریفق هنوز ماه شش از بعد اگر( دیبده ونیسیکم خود تجسم معلم به

 کار نیا": گفت او کند دور آن از را ها لیف تا بود داده قرار خود خانه یجلو در را رهایش از مرمر یهامجسمه که اندازدیم کاگویش در یمرد

 جهینت نیا به کوچک مشاغل دارندگان از یبرخ اگر یحت است، متناقض مثال کی نیا ".ندارد وجود محله نیا در یلیف چیه" "، کند یم

 داشته اعتقاد دیبا که اند بوده باور نیا بر آنها رایز: لیدل چند به چرا؟. کنند یم غیتبل هم هنوز یاریبس ست،ین اثرگذار غاتیتبل که برسند

 شنهادیپ کی از یبخش دارند انتظار بانکداران رایز ندارد وجود کردن دنبال یبرا یگرید مدل چیه رایز کند، یم کار غاتیتبل که میباش

 کل در شما. است کم کامالً غاتیتبل مورد در شما قضاوت احتماالً که دیکن درک که است مهم نیا. نندیبب را "یغاتیتبل یها نهیهز" یتجار

 شما است ممکن ینیع صورت به غاتیتبل دنید آثار دیا دهیشن را غاتیتبل آن بارها و بارها و دیا داده قرار غاتیتبل محاصره در را خود یزندگ

 سال در درصد 01 و شده برابر دو 0798 سال از یغاتیتبل یها بودجه ،E مجله طبق.کند قیعم یباورها یبرخ مجدد یبررس به مجبور را

 که کنند؛ غرق غاتیتبل لیس در را ما تا کنند یم نهیهز دالر اردیلیم 08۲ حدود سال هر اکنون ها شرکت" گذشته سال ده است داشته رشد

 نیا ریتأث یاطالعات منابع(. 0778 ژوئن/  مه ،" یابیبازار جنون ")" االتیا دارد درآمد دالر 8۲6 حدود تدیونای در کودک و زن مرد، هر یبرا

 و باال ازیامت نیب ارتباط. ندارد وجود باالتر فروش غاتیتبل نیب یا ساده مکاتبات چیه" است، شده یریگ جهینت و کردند یبررس را مطالعه

 داخل در چوب سرخوردن از است عبارت غاتیتبل": گفت اورول جورج بیترت نیهم به ای". است دشوار حالت نیبهتر در فروش شیافزا

 طرز به خاص یمحصول فروش اگر که دیریبگ نظر در ،"کندیم کار ستمیس بودن گسترده زانیم دادن نشان یبرا غاتیتبل ".ییپرتو سطل

 دیتول ضد غاتیتبل جهینت است ممکن سقوط نکهیا به توجه یب هستند حاتیتوض انواع دنبال به مردم تیاکثر کند، یم سقوط یریچشمگ

 مجموعه بدون«  آبجو مثالً - دیبفروش را یمصرف یکاالها از یبرخ دیتوان ینم یراحت به شما که کنند ادعا است ممکن ها شکاک. باشد

 شرکت میده یم ارجاع Breching Steam Anchor به را ها مشکوک نیا ما. است رممکنیغ یونیزیتلو غاتیتبل از انیپا یب یا
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 به آنها. است رفته فروش به یغاتیتبل  چگونهیه بدون 0770 سال در یعال آبجو بشکه 016،111 است سودآور اریبس که ییسکویفرانس سان

 مراجعه 0۲ فصل به  مسئله نیا یچگونگ مورد در شتریب اتیجزئ یبرا) کنند یم حفظ را ثابت انیمشتر و دارند اعتقاد داریپا و آهسته رشد

 شناخته که کرد آغاز را خود تیفعال ایفرنیکال مشاوره ئتیه. نباشد رسد یم نظر به که یزیچ است ممکن یظاهر یتهایموفق یحت..(دیکن

 نیاول از ،Belding و Foote Cone آن، یغاتیتبل آژانس 0761 دهه اواسط در. است کرده دیتول غاتیتبل خیتار در را غاتیتبل نیتر شده

 41 بر بالغ ساالنه بودجه.( است نتونیو لیو یوهایاستود یتجار عالمت کی Claymation. )کرد استفاده یمل رس محبوب شنیمیان

 یباز اسباب ها، عروسک فروش که یریتصو کرد جادیا یتیمحبوب نیچن آنها" I He it It on the" آهنگ و رقص .بود دالر ونیلیم

 شد شنبه کودکان یونیزیتلو برنامه به منجر و درآمد دالر ونیلیم ۲11 است شده دیتول باًیتقر هیثانو محصوالت و ها وانیل گر،ید یها

 ریتأث تحت یغاتیتبل تیمحبوب از آنقدر صبحانه غالت ابانیبازار سرما لیدل به شتریب رفت، باال نیکمپ اول سال دو یبرا کشمش فروش.

 فروش. شد قطع کشمش رقص نیکمپ سال، چهار از بعد. وستیپ غاتیتبل به و داده شیافزا را غالت کشمش یمحتوا آنها که گرفتند قرار

 مورد در اما.شد لغو داشت وجود ایفرنیکال که یمشورت ئتیه ، 0771 دهه لیاوا در(. 0778 ژوئن 09 ، فوربس) شد آغاز غاتیتبل قبل از کمتر

 انیجول دکتر دارد؟ وجود مردم عموم یبرا مداوم یمفهوم نجایا در ایآ گفت؟ توان یم چه مداوم طور به مدت بلند غاتیتبل مطلوب اثرات

 اسطوره کی من، اعتقاد به است منوط ها یآگه تکرار به بازده شیافزا و آستانه اثرات[ انتساب]"نه: دیگو یم ز،ینویلیا دانشگاه از مون،یس

 یم یخانگ مشاغل جادیا یبرا غاتیتبل از استفاده ".است رممکنیغ باًیتقر آن دنیلرز که شده رفتهیپذ کامالً چنان اسطوره کی اما شگرف،

 یآبجوساز از نمونه عنوان به. است ریپذ بیآس اریبس بد غاتیتبل برابر در شده غیتبل خوب نام با که تجارت کی. باشد مخرب غالباً تواند

Coors، لیتبد کشور کل در( دالر 69) نیسنگ غاتیتبل با کردند پخش گسترده بطور را آن یاصل نسخه که آن از پس ش،یپ سال ستیب 

 از نقل به. کرد میتحر آن هیعل را کننده مصرف مؤثر میتحر اعمال با 0760 سال در تنها Teamsters هیاتحاد و شد برند کلمه کی به

 ثابت انیمشتر به اول درجه در که ،0781 دهه از Coors. نوشد یم را Coors حاضر حال در بازار از درصد 0 از کمتر ، اتلیس در. یت یآ

 بیآس میتحر نیچن برابر در داشت، اریاخت در را یدنیآشام آب بازار سوم کی که ییجا بود، مشهور Rocky Mountain االتیا در خود

 یشرکتها از یکی قیطر از خانه درون یا انهیرا خدمات گسترده غاتیتبل یاثربخش یبررس یبرا ما،یهواپ دیتول بزرگ شرکت کی.نبود ریپذ

 ٪06: بود گونه نیا جینتا. دارند آن راجب ینظر چه شرکت نیا دیجد یمشتر 011 که ابدیدر تا داد انجام ینظرسنج کی شرکت، نیا تابعه

 و انیمشتر ریسا یها هیتوص و تیسا نیا در نام ثبت لیدل به ٪08 فروش، با تماس لیدل به ٪۲6 ، غاتیتبل لیدل به دیجد انیمشتر نیا از

 یبررس از جهینت کی واقع در نیا. اند کرده انتخاب را یا انهیرا خدمات آنها چرا ستندین مطمئن ٪6 و نهیزم نیا در یراض متخصصان

 اگر. کنند یم عمل اطالعات نیا طبق یکم اریبس یها شرکت م،ینیب یم آنها پراکنده غاتیتبل از که همانطور حال، نیا با. است منصفانه

 به بازار قاتیتحق که را آنچه ستندین لیما یلیخ ظاهراً مشاغل از یبرخ کند،یم دایپ شیافزا آشکارا طور به آنها بودجه بروند، شیپ گونه نیا

 نشده دیناام غاتیتبل جینتا از که هستند یمل بزرگ یشرکتها اتیتجرب شامل غاتیتبل مورد در یشخص یها هیتوص -کنند باور دیگو یم آنها

 معموالً  کنند یم اجرا را دیبازخر قابل فیتخف یها کوپن غاتشان،یتبل یاثربخش یریگ اندازه یبرا که یمحل یفروش خرده یهافروشگاه. اند

 بیترغ به همچنان غاتیتبل طرفداران ن،یا وجود با. ستین یکاف غاتیتبل نهیهز جبران یبرا یحت شده جادیا مشاغل که شوند یم متوجه

 :که نیا بر یمبن کوچک مشاغل صاحبان



 یرسبر یسال و پسیلیف کلیما غاتیتبل بدون یابیازارب محمدرضا خلجی:

 

 ( شهیهم یبرا) دیکن تالش ابد؛ی بهبود تواند یم غیتبل • 

 ممکن پس کند یادآوری  شانیا یبرا را شما کار و کسب تواندیم کوپن نیا نکردند، استفاده را کوپن اما دندید را یآگه که یافراد همه •

 (. شهیهم یبرا) دیده ادامه را غاتیتبل کنند استفاده آن از ندهیآ در است

 (.شهیهم یبرا) دیده ادامه را غاتیتبل قطعاً. رودینم نیب از غاتیاثرتبل •

 دکتر دارد؟ وجود مردم عموم یبرا مداوم یمفهوم نجایا در ایآ گفت؟ توان یم چه مداوم طور به مدت بلند غاتیتبل مطلوب اثرات مورد در اما

 کی من، اعتقاد به است منوط ها یآگه تکرار به بازده شیافزا و آستانه اثرات[ انتساب]"نه: دیگو یم ز،ینویلیا دانشگاه از مون،یس انیجول

 مشاغل جادیا یبرا غاتیتبل از استفاده ".است رممکنیغ باًیتقر آن دنیلرز که شده رفتهیپذ کامالً چنان اسطوره کی اما شگرف، اسطوره

 از نمونه عنوان به. است ریپذ بیآس اریبس بد غاتیتبل برابر در شده غیتبل خوب نام با که تجارت کی. باشد مخرب غالباً تواند یم یخانگ

 کل در( دالر 69) نیسنگ غاتیتبل با کردند پخش گسترده بطور را آن یاصل نسخه که آن از پس ش،یپ سال ستیب ،Coors یآبجوساز

. کرد میتحر آن هیعل را کننده مصرف مؤثر میتحر اعمال با 0760 سال در تنها Teamsters هیاتحاد و شد برند کلمه کی به لیتبد کشور

 به اول درجه در که ،0781 دهه از Coors. نوشد یم را Coors حاضر حال در بازار از درصد 0 از کمتر اتل،یس در. یت یآ از نقل به

 نیچن برابر در داشت، اریاخت در را یدنیآشام آب بازار سوم کی که ییجا بود، مشهور Rocky Mountainاالتیا در خود ثابت انیمشتر

 .نبود ریپذ بیآس میتحر

 ندارند معامله ادامه به یلیتما اغلب شوند یم جذب غاتیتبل قیطر از که یانیمشتر چرا

 درجه در که یانیمشتر است نیا باشد مشهود کندیم اداره را یفروش خرده فروشگاه کی که یکس هر یبرا که یغاتیتبل جنبه نیبدتر دیشا 

 یمتک خود ادیز فروش به که یانتشارات یهاشرکت و مجالت توسط واقع در قتیحق نیا. گردندیبرنم معموالً  دهندیم پاسخ غاتیتبل به اول

 م،یمستق یها نامه ها، روزنامه غاتیتبل ون،یزیتلو مانند یاسکارپاش یغاتیتبل یهاکیتکن قیطر از که یانیمشتر که شده یبررس است،

 نوع از مشاغل صاحبان شتریب یبرا که است  یا نمونه پک لورا تجربه.گردد یم بر ندرت به  شوندیم جذب یتلفن فروش و مسابقات

 ،یمال مشکالت لیدل به بعدها اما ، کردیم غیتبل را خود یآموزش یها کارگاه سابقاً که نوشت ما یبرا او. است مشابه کوچک یها سیسرو

 بعد، سال دو. کرد خود ثابت انیمشتر و دوستان از اعم خود اطراف  جامعه یرو یگذار هیسرما به شروع او عوض، در. کرد قطع را غاتیتبل

 جذب ام، داده ارائه که یفیتخف لیدل به  را افراد دیرس یم نظر به کردم، غاتیتبل یوقت": نوشت ما یبرا نیچن او و گرفت رونق یو تجارت

 یم ادامه خود جلسات به و داشتند، یشتریب اقیاشت که یا عده. کردند یم لغو را جلسات و گشتندیبرنم اغلب مراجعان لیقب نیا. کنم یم

 ادی را مهم درس نیا من نبود، میاقتصاد مشکالت لیدل به اگر. بودند کرده مراجعه نجایا به شخصاً بودند یانیمشتر شهیهم باًیتقر دادند

 که ،E. F. Hutton بهادار اوراق بورس مورد در ای و.کنندیم هیتوص گریکدی به مردم که است یغیتبل غیتبل نوع نیبهتر: بودم نگرفته

 ".دهند یم گوش مردم کند، یم صحبت E. F. Hutton یوقت": است کرده نهیهز یریتصو کاذب غاتیتبل جادیا یبرا دالر ها ونیلیم

 یها یشوخ شد، گرفتار بزرگ اریبس اسیمق در یرقانونیغ ارز معامالت در شد، داده شینما یریچشمگ طرز به ریتصو نیا بود، او یوقت

 یها یمشتر ریچشمگ کاهش به ها صحبت  لیقب نیا و شد مطرح شنود یم  را او یها صحبت یکس چه واقعاً نکهیا مورد در یادیز

 شرکت ناشناخته اما میعظ یکشاورز مشابه، طور به. رفت فروش به متیق ریز با یگرید کارگزار توسط  تیدرنها که شد، منجر شرکت



  0411آبان-مهر، 4، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 یونیزیتلو یها برنامه در سیرنویز انتشار با و ساخت برند کی خود یبرا داشت، قرار زینویلیا یروستا در که دلند،یم لزیدان آرچر پردازش

 به مجبور بر ییرسوا کی در که بود خوب یزمان آن تا نیا. شدند آشنا یخوب به آن با مردم عموم ،"جهان مارکت سوپر ، ADM"،یعموم

 غاتیتبل صرف یکمتر نهیهز شرکتها نیا اگر. است  نمونه یبرا فقط کوچک یها داستان نیا.  شد مهیجر دالر ونیلیم 011 پرداخت

 یقربان غاتیتبل متیق گران یها نهیهز پرداخت یبرا کوچک مشاغل از یاریبس متأسفانه،. بود نیا از کمتر اریبس آنها مشکالت کردند،یم

 خدمات ای محصول تیفیک که معناست بدان نیا اوقات یگاه. ریاخی بود خواهد مؤثر کنند که یا نهیهز که ستندین مطمئن هرگز کنند، یم

 فکر ما. کنند یم غاتیتبل نهیهز پرداخت صرف را خود حتاجیما نهیهز کارمندان ای مشاغل صاحبان بارها، گرید. است افتهی کاهش یتجار

 بهبود یبرا را پول نیا ای دیببر مدت کوتاه التیتعط کی به را خانواده ای د،یکن استفاده کین کیپ کی یبرا پول آن از اگر که میکن یم

 که یپول از یمین": داشت اظهار سنت، اهل رخواهیخ و بازرگان واناماکر، جان که همانطور. است بهتر غاتیتبل از مراتب به دیکن خدج تجارت

 ". مهین کدام دانم ینم من است، نیا مشکل و شود یم تلف کنم یم خرج غاتیتبل یبرا

  است مضر غاتیتبل به یوابستگ چرا

 نهیهز که دیا کرده عادت شما. است دشوار اریبس آن کردن متوقف د،یشد آن ریدرگ که نیا از پس است؛ ادیاعت نوع کی غاتیتبل ،یحدود تا

 ای و دیدهیم ازدست را خود دیجد انیمشتر د،یکن متوقف را آن اگر که دیدار یاساس یب ترس و دیده قرار خود بودجه در را ثابت یغاتیتبل

 تواند یم خاص غیتبل کی که نکهیبرا یمبتن دارد، وجود زین ینادر موارد البته.رودیم هدر به دیا داده انجام کنون تا که یا یگذار هیسرما

 قیقا کی از یپوند 61 یپرورش یآال قزل کی گرفتن عنوان به است نادر اریبس کوچک تجارت یایدن در.  کند جادیا یادیز یها تجارت

 شیپ سالها که "راک پت")  یعال یغاتیتبل تیموفق داستان. قمار نویکاز کی در یدالر 011111 جکپات برنده ای یحیتفر یریگیماه

 جه،ینت در. شدیم انیب نیز عمومی های رسانه گاهی و یتجار مجالت توسط که شد مشهور یهنگام( است یبارز نمونه است، شده منسوخ

 نمونه از یکی هوپال نهایا همه  از نظر صرفه. شکنندیم دست و سر غاتیتبل یبرا کردن نهیهز در نهیزم نیا در تجربه یب افراد از یاریبس

 به را عیسر سود آن غیتبل از پس که افتدیم یاتفاق چه شخص یبرا اغلب که است آن از غافل نیهمچن است؛ نهیزم نیا در تیموفق  یها

 ناگوار جهینت دو معموالً مسئله نیا اما باشد داشته همراه به را را دیجد انیمشتر هجوم ابتدا در است ممکن غاتیتبل در تیموفق. آورد دست

 دیجد یها یمشتر شتریب  و شودیم کمرنگ آنها حضور ابدی یم کاهش گسترش حال در خدمات یوقت  ثابت انیمشتر از یاریبس: دارد

 یاستراتژ کرد آغاز یسنت اما ساده امر کی با را خود کار غاتیتبل ا،یفرنیکال خوزه، سان در عکاس پالمر، یمرکنندینم مراجعه بعد دفعات یبرا

 یآگه که بود منطقه عکاسان نیاول از یکی پالمر. بود یمحل روزنامه "یعروس" صفحه در غاتیتبل روش به ،یسنت روش به یابیبازار او

 بعد سال .شد خوشحال یلیخ کند کار اوت تا لیآور ماه یعروس فصل در دالر0۲111 تواتست که نیا بابت او. کرد درج را یعروس یعکاس

 بلکه کند، جادیا یادیز تجارت است نتوانسته غیتبل تنها نه که گفت او بود یاریبس مشابه موارد کنار در او غیتبل بار نیا اما کرد، غیتبل دوباره

 یاضطرار یتجار مشاوره یبرا ما  بود،از نگران اریبس کهیدرحال او.کردند مراجعه او به بودند او یقبل یمشتر که یکسان از یکم تعداد فقط

 یم تصور یکل طور به. است نظم یب یکل طور به و افتهی سازمان بد اریبس یو تجارت که میدیفهم ما او، مالقات با. آورد عمل به دعوت

 تیموفق بود خودش یقربان پالمر. کردند یم تیحما یو شغل از مختلف یها مناسبت به ها یمشتر خود ای دوستان، کهیدرحال بود ریفق کرد

 یریادگی به یازین واقعاً او که دارد اعتقاد است ختهیآم درهم دروغ با او "یغاتیتبل آثار" نکهیا قبول با. flash-in-the-pan در غاتیتبل در



 یرسبر یسال و پسیلیف کلیما غاتیتبل بدون یابیازارب محمدرضا خلجی:

 

 کند استفاده دیجد یها یتکنولوژ از و باشد داشته دوباره یشروع که نیا جز به مینتوانست ما. ندارد باال تیفیک با تجارت کی اداره نحوه

 . میببر شیپ از یکار میستینتوان

 یبرا را یغیتبل چیه جیوودر. دارد تخصص یعروس یعکاس نهیزم در نیهمچن یو است، جیوودر لیگ با میمستق تضاد در پالمر مشاغل

 ستیل دارد، یادیز کننده مراجعه احتماالً که ییمکانها در گسترده طور به را دهد ارائه تواندیم که یخدمات فقط دهد، ینم انجام معارفه

 و عروس لباس ،یعروس زانیر برنامه توسط اول درجه در او یها یمشتر. میپردازیم آن به مفصال 7 فطص و بخش نیا در بعداً که کند،یم

 کی تواندیم که دارند اعتماد او به و شناسند یم را او که یافراد - سابق یها یمشتر و دوستان ها، فروشگاه شوند یم ارجاع یو به گل

 یخوب زمان او اما ، است کرده رشد آهسته نسبتاً  او تجارت در رشد نیا که است درست. کنندیم یمعرف هیبق به اورا دهد انجام خوب کار

 و یکیتار زاتیتجه ن،یدورب زاتیتجه نیهمچن و ،یمال امور ،یو یدفتر کار جمله از او کار اتیجزئ از یاریبس نکهیا از نانیاطم یبرا

 .است کرده صرف است، منظم طور به لترشکنیف ستمیس

 ینگهدار یبرا کم بودجه با یشرکت: کنندگان غیتبل

 یونیزیتلو غاتیتبل 41،111 از شیب کودکان و دارد، قرار یغاتیتبل امیپ 0011 از شیب معرض در روزانه ییکایآمر هر که شود یم زده نیتخم 

 یغاتیتبل مشاغل خانواده نده،یفزا طور به. هستند بندهیفر عمدا غاتیتبل نیا همه از چهارم کی باًیتقر ما، نظر از. کنند یم مشاهده سال در

 غاتیتبل در آنچه به نسبت مردم": دیگو یم غاتیتبل درباره یابیبازار کارشناس کی.دیهست ارتباط در آن با که دیکن افتخار دیبا ستندین یکی

 عامل کی یدارا غاتیتبل میگو یم ها یمشتر به اغلب من. است افزون روز ها گمان و شک و مردم نیا تعداد و دارند شک خوانند یم

 دارند عالقه ادیز احتمال به افراد. شودیم شروع آنها یاعتماد یب  و شوند، یم جیگ یغاتیتبل اطالعات نیا با مردم". است یداخل فیتخف

 شده گرفته یشتریب ماتیتصم روزها نیا. بشنوند را شانیها هیتوص فروشندگان یحت ای متخصصان دوستان، -گرید افراد از میمستق بطور

 سونیآد) تاچ سیرج کنا، مک سیرگ— ". نیاول نه باشد،یابیبازار یاستراتژ کی یها بخش نیآخر از یکی دیبا غاتیتبل نیبنابرا است

 به. دیکن شیآزما  خودتان یبرا د؟یدار شک است بکارانهیفر غاتیتبل از یتوجه قابل بخش نکهیا بر یمبن ما یادعا به ایآ( 0760 ، یوسل

 شده ذکر میکرد دایپ که یغاتیتبل از مورد چند نجایا در. میداد انجام گذشته روز صبح که یشیآزما همان مانند دیکن نگاه خود یمحل روزنامه

 است، درست. دهدیم وعده هفته در لویک ۲1 ای ده ، پنج وزن شعار،کاهش با خود انیمشتر به که وزن کاهش مرکز کی یبرا یغیتبل.است

 نیا کننده دنبال عنوان به شتریب ای ماه 6 یبرا شودیم را آنها نفر چند اما کنند، کم وزن لویک چند ناخاسته طور به توانندیم فقط افراد یبرخ

 سال کی ظرف ییغذا یها میرژ از ٪71 ،"اندام تناسب حفظ و وزن دادن دست از" خود کتاب در س،یپرا جوآن گفته به کرد؟ حفظ مرکز

 ای شدن ذوب حذف، سوزاندن، بستن، یبرا ییآسا معجزه راه چیه متأسفم،" دهد، یم حیتوض او. کنند یم یابیباز را خود رفته دست از وزن

 همه اول صفحه که دیکنینم فکر داشت، وجود اگر. ندارد وجود ییجادو معجون ای کرم ق،یتزر قرص، صورت به ما بدن از ییزدا یچرب

 هر قطعاً، ، رایز باشد، یدائم وزن دادن دست از که است نشده ذکر غیتبل یکجا چیه در" شد؟یم اشاره آن به یپزشک مجالت و ها روزنامه

 .کند ینم استفاده سیسرو نیا از کس چیه ، دیبگو را قتیحق غیتبل اگر کرد نخواهد کار مدت دراز در روش نیا باشد چه

 دوستان .کردند یداریخر بود کرده مشاهده غاتیتبل در که دور راه از کنترل نیماش کی سمسیکر یبرا خود پسر یبرا ما دوستان از یکی• 

 مشخص دوستانمان یبرا غاتیتبل در .بردند لذت سمسیکر صبح در پسرشان واکنش از و وستندیپ پرداخت ستگاهیا در یطوالن صف به ما
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 شد داده اطالع آنها به بازگشتند فروشگاه به بزرگ روز از قبل هفته کی آنها که یهنگام و دارد ازین شارژ قابل یباتر کی به نیماش که نبود

 از بعد ماه دو سرانجام، تا گشتند یبرم هفته به هفته آنها. بود نخواهند دسترس در سمسیکر از بعد تا و شدند فروخته ها یباتر که

 داشت بر در نهیهز دالر ۲1 یدالر 01 نیماش یبرا شارژر واحد شد، کننده مصرف به که ینیتوه بر عالوه.دندیرس ها یباتر سمس،یکر

 مانند که رسدیم نظر به میبخان دقت با را آن که نیا از قبل تا و دهدیم ارائه درشت یحروف با مناسب، متیق با را خانه تیامن که یغیتبل •

 و استاندارد نصب جهت فقط و دالر 77کار نیا نهیهز  که است شده ذکر زیر اریبس حروف با.است وخانواده خانه از محافظت برا یطیبل

 .باشد الزم است ممکن زین یتلفن اتصال نهیهز ، نیا بر عالوه. باشد یم زین ماهه 68 یگارانت و نظارت توافقنامه

 اگر که است یهیبد. میکن تمرکز م،یکن استناد آنها به میتوان یم روزنامه کی از فقط که یگرید یمثالها با نکته نیا یرو میتوانینم ما

 آنها در صداقت یژگیو از که غاتیتبل از یادیز شمار کردن دایپ م،یندازیب یکیالکترون رسانه یحت ای و مجله روزنامه، به  به ینگاه میبخواه

 که مردم عموم. کنندیم یتلق بد را شما غاتیتبل ها شرکت د،یکن غیتبل صادقانه کامالً  یروش به اگر یحت. ستین یدشوار کار نشده استفاده

 عنوان به. کرد نخواهند یداریخر است ارزش یدارا دییگویم شما که را آنچه اند،شده نیبدب غاتیتبل در صداقت زانیم به نسبت مدتهاست

 یسادگ به د،یکن انیب زیآم اغراق نثر در را خود یمنو یهایشگفت نکهیا یجا به و دیهست رستوران کی صاحب شما که دیکن فرض مثال،

 به ز،یآم اغراق یادعاها دنیشن یعمر از پس ن،یبدب افراد از یاریبس. دیکنیم سرو صرفه به مقرون متیق با یعال یغذا که دیکن اظهار

 وجود بکارانهیفر غاتیتبل از ینوع.باشد خوب یلیخ تواند ینم شما یغذا ، دیکن فیتعر آن از همه نیا اگر که رندیگ یم جهینت ادیز احتمال

 از قبل تا شما است ممکن که گردیبرم در را ییها روزنامه و مجالت که دارد عوام یرو یشتریب نفوذ رایز باشد آزاردهنده تواندیم که دارد

 خود کنندگان غیتبل خدمات و محصوالت به انتشارات نیا: است گونهنیا آنها کار طرز. دیا شمردهیم محترم را آنها،آن استیس راز کشف

 یها روزنامه و اند، شده شناخته نیسنگ غاتیتبل با محصوالت انتشار جهت در کامپیوتری مجالت از بعضی مثال، عنوان به. کندیم نظارت

 همه د،یبرد یپ استیس نوع نیا به یوقت. دارند یرنگ کم نقش فضا دیخر یبرا ک یشغل خدمات و محصوالت ب نهیزم در غالباً کوچک

 .است عیشا ما فرهنگ در کننده گمراه غاتیتبل.رندیگ یم قرار سؤال مورد ،یعال اریبس مشاغل یحت شده، منتشر یها یبررس مورد در زیچ

 جهت دارد، یکسانی مفهوم یتجار یونیزیتلو غاتیتبل با که ییها اعالن شامل ش،ینما یعموم یها شبکه در "شرفتهیپ یها سینو ریز"

 سر پشت را یطوالن یریمس ما و .است موارد نیا از یکی( ونیزیتلو و لمیف در یتجار نام با یکاالها دادن قرار) محصوالت به توجه جلب

 زاتیتجه در اول، کانال .کندیم عیتوز کودکان نیب در را ریش گانیرا صورت به  یلبن یها فراورده صنعت که میباش نیا شاهد تا میا گذاشته

 ها شرکت. هستن ها غیتبل نوع نیا از یکوچک بهش تنها نهایا و کندیم مشارکت ها، کالس به یکش لوله غاتیتبل یازا در مدارس ییدئویو

 .اند کرده ها برنامه  نیا نوشتن به شروع خود

 ٪46": ستیچ غاتیتبل مورد در ها ییکایآمر نظر که ساخت روشن ،شد انجام هاروارد یبازرگان دانشکده در شیپ سال یس که ییها یبررس

 اکثر باورند نیا بر ها ییکایآمر از ٪06 کنند، یم نیتوه کننده مصرف دانش و اطالعات به غاتیتبل اکثر که کنند یم فکر ها ییکایآمر از

 یاخالق نظر از ،( ٪96) کندیم انیب ابهام از یا هاله در را مطالب که است نیا غاتیتبل با خصومت یاصل لیدل هستند یواقع ریغ غاتیتبل

 بهبود همچنان غاتیتبل در صداقت که کندیم ثابت مردم عامه قضاوت  نیا(. ٪68)هستند کننده گمراه و یساختگ( ٪01) هستند ستیناشا

 است افتهین



 یرسبر یسال و پسیلیف کلیما غاتیتبل بدون یابیازارب محمدرضا خلجی:

 

 :غاتیتبل عصر 1991 اکتبر از یا هیانیب

 در شده ارائه مطالعات. دارد قرار ینییپا اریبس سطح در عیصنا ریسا با سهیمقا در تبلیغات تصویر که است داده نشان بارها صنعتی مطالعات

 یبرا دییایب ". اند کرده استفاده نیماش یتورهایزیو از قایدق غاتیتبل متخصصان  که دهدیم نشان شده، انجام ریاخ که یصنعت کنفرانس

 یها شعار یغاتیتبل یتجار شرکتها که یصورت در. میکن توجه کایآمر یها شرکت نیتر برجسته از یبرخ یغاتیتبل یشعارها به قهیدق کی

 است؟ یمناسب نهیگز شما تجارت حفظ یبرا شرکت نیا ایآ شما، نظر به ، دانندیم صادقانه و خوب یها نمونه را ریز

  ندیافر یم یشگفت ریبا •

 (مارلبورو) است آن طعم و عطر که دیبرس ییجا به •

 است خوب زیچ همه ، Smucker  با • 

 .دیکن حاصل نانیاطم ریخ ای است نگهاوسیوست نیا که نیا از دیتوان یم • 

 ( اکیپونت) میکن یم جادیا را جانیه ما • 

 ( فورد) ماست شعار تیفیک •
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